
Grendene amplia
verba de marketing

SANDRA SILVA

A Grendene vai destinar neste
ano uma verba de R$ 100 milhões
para as marcas Grendha (Cleo Pi-
res), Ipanema Gisele Bündchen e
linhas infantis. Também ganham
reforços as campanhas de inter-
net, para marcas como Ilhabela.
No ano passado, o volume foi de
R$ 90,8 milhões.

A empresa também já iniciou
as primeiras reuniões com a Áfri-
ca, que conquistou a conta em
janeiro. A estratégia é alinhar a
comunicação institucional da
Grendene. "Contratamos a África
para dar um olhar institucional à
imagem da marca em canais mais
corporativos e de sustentabilida-
de", afirmou a gerente de relações
com investidores, Doris Wihelm.

A Grendene também é atendida
pela W/Brasil (Gisele Bündchen,
Rider e linha infantil), Scala Pro-
paganda (outras celebridades) e
Borghierh/Lowe (Melissa).

Desde o ano passado, a empresa
testa em segredo nova marca de
chinelos populares. Doris afirma
que uma das estratégias é fabricar
produtos mais competitivos para
reforçar a presença no segmento
de baixa renda, que tem bom
potencial de crescimento. Mas
ainda não há decisão sobre inves-
timentos na nova marca. Segundo
Doris, em alguns
mercados o novo
produto canibali-
zou a Ipanema. O
que anima o setor
é a promessa de au-
mento da alíquo-
ta de importação
de calçados, feita
pelo governo para
amenizar o efeito
da invasão dos pro-
dutos chineses. "Estamos

bem mas as exportações caíram
7% em março, na comparação
com março de 2006".

Além da aposta em produtos de
baixo custo, a empresa também
inova com o desenvolvimento
de produtos. "Temos uma sandá-
lia da Ivete Sangalo que parece
couro. Fabricamos mais de 80
fórmulas diferentes de PVC com
aparências alternativas".

Na linha infantil, a aposta conti-
nua em licenciamentos que já so-
mam 34. Os próximos lançamen-
tos são Sherek 3, Homem-Aranha
3, Polly, a coreana Pucca e Craizy
Frog. A Grendene também vai
lançar a linha esportiva Speedo.

A capacidade instalada de pro-
dução passa a ser de 176 milhões
em 2007. Neste ano, estão previs-
tos cerca de 400 lançamentos,
com vendas iguais ou
levemente superiores
às de 2006. "Nossas :
vendas são mais
fortes no segun-
do semestre",
disse Doris. Em
setembro, será
inaugurada a
fábrica de Tei-
xeira de Frei-
tas (BA), que
deve responder
por 5% da produ-

ção. O investimento na nova uni-
dade foi de R$ 10 milhões.

Os primeiros resultados das ven-
das da Ipanema Gisele Bündchen,
lançada na Europa há menos de
um mês, também foram anima-
dores e devem ficar acima da
projeção inicial de 1,5 milhão
de pares vendidos em 2007. A
marca terá campanha em TV na
Espanha e possivelmente em Por-
tugal. A campanha, criada pela
W/Brasil, foi gravada no Xingu.
"No restante dos países teremos
divulgação nos pontos-de-venda",
contou.

A empresa também anunciou na
semana passada oferta de ações
para atingir o percentual de 25%
de papéis em circulação, exigido
pelo Novo Mercado da Bovespa.

Atualmente, esse percen-
tual é de 19,9%.
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